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 چسب دار مدیکال پاکت هشدارهاي توصیه اي 
Rev: 03 شماره: H-SC-31 

 چنانچه بسته بندي استریل دچار خدشه شود، به عنوان استریل لحاظ نمی شود. .۱

 مجدد نمی باشد.دقت نمایید که این کاال یکبارمصرف بوده و قابل استفاده  .۲

 در صورت استفاده از اتوکالو بخار پس از اتمام فرآیند استریل، جهت جلوگیري از سوختگی تا سرد شدن بسته بندي به آن دست نزنید. .۳

 محصول باید دور از نور مستقیم و رطوبت نگهداري شود.  .۴

-F32°، دما: 30-60(رطوبت نسبی: % رطوبت نگهداري شودمحصول باید در محیطی خنک، خشک، دور از نور مستقیم خورشید و ماوراء بنفش و  .۵
104   /°C 0-40.( 

 سال بعد از تاریخ تولید می باشد. 5این محصول  عمر مفید .۶

 مصرف کننده موظف است شماره الت را که در داخل هر رول چسبانده شده روي تمام پک ها درج نماید. .۷

 ید.محصول را به ترتیب تاریخ ورود به انبار استفاده کن .۸
 .دیمراجعه کن پسمانددر مورد دفع  یمل/یلطفاً به مقررات محل .۹
 در پاکت بیرونی حرکت کند. بتواند هنگامی که دو پاکت استفاده می شود، براي جلوگیري از چسبندگی دو پاکت، پاکت دورنی باید  .۱۰

 به تغییر رنگ نشانگرهایی که روي رول قرار دارند توجه کنید. لطفاً .۱۱

استفاده  6و  5هستند و صحت فرآیند استریل را تایید نمی کنند. براي صحه گذاري فرآیند استریل از نشانگر نوع  1از نوع  پاکتنشانگرهاي روي  .۱۲
 کنید.

3هنگام قرار دادن محصول در پاکت به این نکته توجه نمایید که فقط  .۱۳
4
1پاکت پر شده باشد و  

4
حداکثر  دیبا لیاستر يبسته بندآن خالی باشد.   

 شیدارند، افزا يشتریکه ارتفاع ب یمحصوالت يکه فاصله دوخت برا دییحاصل نما نانیبخش متخلخل(کاغذ) را بپوشاند. اطم یاز سطح داخل 75%
 ..ابدی
سایل نوك تیز که وسایل باید به نحوي قرار گیرند که بتوان آنها را به راحتی و با استفاده از دستگیره خود ابزار جابجا کرد (بخصوص در مورد و .۱۴

 امکان آسیب رساندن به دست فرد استریل کننده را دارند).

براي بهبود عملکرد مرحله فرایند خشک کن دستگاه، در حین چینش وسایل در اتوکالو همیشه سمت نایلونی پاکت ها به سمت سینی و سمت  .۱۵
 از استریل باد می کنند.کاغذي رو به باال می باشد. در غیر این صورت بسته بندي ها در حین و بعد 

 وسایل باید در بسته بندي ها مجزا قرار گیرند. .۱۶

 هنگام چیدمان پک ها به این موضوع توجه شود که قسمت فیلم پک، سمت کاغذي پک دیگر را نپوشاند و از نفوذ عامل استریل جلوگیري نکند. .۱۷
 ه آنها روي هم قرار نگیرند.در هنگام قرار دادن پاکت هاي حاوي ابزارآالت در درون سینی دقت کنید ک .۱۸
کل هنگام قرار دادن پک ها در اتوکالو به این موضوع توجه نمایید که وزن آیتم هاي که داخل اتوکالو قرار می گیرد با وزن ذکر شده براي سی .۱۹

 مورد استفاده توسط کمپانی سازنده اتوکالو مطابقت داشته باشد.

 
 
 
 


